
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorzitter: 

  Dhr. J.H. Jansen 

  Larixstraat 48 

  8021 VZ Zwolle 

  038-4539024 

 
  Secretaris: 

  Mw. A.E. Klompenmaker 

  Beukenstraat 84 

  8021 XC Zwolle 

  038-4545113 

 
  Penningmeester: 

  Dhr. H. v.d. Ploeg 

  Diezerhoven 5 

  8021 WN Zwolle 

  038-4535290 

 

  Leden: 

  Mw. A. Schuring 

  Kastanjestraat 69 

  8021 XP Zwolle 

  038-4548818 

 

  Mw. G. Strijker 

  Vermeerstraat 5 

  8021 VA Zwolle 

  038-8521864 

 

  Onze locatie is: 

  Bredeschool  

           “de Springplank” 

  Beukenstraat 83 

  8021 XA Zwolle 
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   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: november 2022 

 
 

Aan onze leden en donateurs  

 
Evaluatie viswedstrijd 8 oktober 2022. 

De door ons op 8 oktober jl. georganiseerde viswedstrijd is mede door het zonnige weer  

goed verlopen. De gemeente had op ons verzoek de visvijver weer keurig gemaaid en 

de vijf deelnemers (2 kinderen hadden zich afgemeld) hadden alle ruimte voor 

het vinden van een goed stekkie waarvan zij dachten, dat daar de nodige vissen  

aan de haak zouden worden geslagen. Maar helaas de vissen waren 8 oktober 

een dagje uit en geen van de kinderen heeft een vis gevangen. Wel kregen alle 

deelnemers een snoeppakketje en na afloop van de wedstrijd een prijs. Door de sponsoring 

van Hengelsport Zunnebeld (Van Karnebeekstraat 73) konden de kinderen ook dit jaar weer 

de wedstrijdhengel mee naar huis nemen.    

 
Uitslag klaverjasmarathon van 15 oktober 2022. 

We hadden deze dag gerekend op 20 deelnemers maar door ziekte zaten we uiteindelijk met 

16 klaverjassers aan 4 tafels. Iedereen ging op het eind van de middag met een prijs(je) naar 

huis maar de 3 winnaars van deze dag waren: 

        1e prijs   Hennie Spanhak  met 9.974 punten en 2 sprinten 

   2e prijs   Dinie v.d. Veen   met 9.794 punten en 4 sprinten 

   3e prijs   Martin Bastiaan   met 9.537 punten en 2 sprinten  

  

Bingo dansant op 19 november 2022. 

Op zaterdag 19 november a.s. wordt er weer een Bingo dansant gehouden. 

Ook dit keer zijn er weer mooie prijzen te winnen. Hoofdprijs € 150,-.  

Een volle kaart € 50,- Bij de eindrondes de linker en rechter kant € 25,-  

en de inhoud van de enveloppes € 15,- Leden en donateurs mogen één  

introducee meenemen. Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 

 
Bioscoopmiddag voor de jeugd van 9 t/m 13 jaar op 26 november 2022 

Voor de jongeren van 9 t/m 13 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag 26 november 2022  

bij voldoende deelname (minimaal 10 personen) een bioscoopmiddag in de Pathé Bioscoop  

                         Pannenkoekendijk 11 te Zwolle. Onder begeleiding van 2 vrijwilligers van 

                         de buurtvereniging bezoeken we samen een leuke film. De keuze van de film 

                         hangt af van het aanbod van de bioscoop in de maand november.  

                         Na aanmelding krijgen alle deelnemers nog persoonlijk bericht over de titel  

                         van de film en de aanvangstijd. 

Opgave is mogelijk, via het aanmeldingsstrookje, tot 14 november 2022. 

 
Sinterklaasfeest voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar op 3 december 2022. 

Op zaterdagmorgen 3 december a.s. organiseert de buurtvereniging bij  

voldoende deelname (minimaal 15 kinderen) een Sinterklaasfeest van 

10.00 tot 12.00 uur voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. Hartelijk welkom  

in de Springplank 

Opgave is mogelijk, via het aanmeldingsstrookje, tot 20 november 2022. 

 
Kerstreis 10 december 2022.  

In de Nieuwsbrief van oktober hebben we al aangegeven dat de Kerstreis dit jaar naar 

                            Osnabrück gaat. Voor het mooie bedrag van € 15,00 (een enkele reis met 

                            de trein kost al € 19,-) kunt u genieten van de vele kraampjes en versierde  

                            winkels maar ook van de grootste speeldoos ter wereld met levensgrote  

                            figuren die sinds 1999 op de muziek van maar liefst 25 verschillende 

                            liederen draaien. Ook kunt u nog overwegen de 192 treden van de 

                            Marien-kerktoren te beklimmen voor een fantastisch uitzicht over de stad. 

Aarzel niet en meldt u vandaag nog aan via het aanmeldingsstrookje. 

 

https://nl.123rf.com/photo_29340414_illustratie-van-een-boze-dolle-stier-opladen-van-voren-gezien-op-witte-achtergrond-gedaan-in-cartoon.html?vti=micahkkj1cdnztj57a-1-41

